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قواعد میزبانی سایت های دانشگاه
فلسفه وجودي اين شرايط و ضوابط  ،نه تهديد ،بلکه پيمان به همديگر جهت ارائه هرچه بهتر سرويس و خدمات مي باشد ،به بيان ساده
تر ،شما به ما کمک مي کنيد با رعايت قوانين ،حقوق ساير مشترکان پايمال نشود ،ما نيز متعهد مي شويم جهت رضايت شما بصورت
شبانه روزي تالش کنيم.
شرایط و ضوابط ارائه خدمات
تمامي مشترکان و استفاده کنندگان از خدمات هاست دانشگاه علوم پزشکي تهران ،توافق مي کنند به محض درخواست هر يک از
خدمات اين مجموعه ،شرايط و ضوابط ارائه خدمات ميزباني که در اين شيوه نامه آمده است را رعايت و قبول مي نمايند .فلسفه وجود
چنين توافقنامه اي ،حصول اطمينان از اين مطلب است که مشترکان ضمن استفاده از سرويس هاي مديريت آمار و فناوري اطالعات،
حقوق ساير استفاده کنندگان را نيز رعايت مي کنند و شرايطي بوجود نمي آورند که سرويس دهي اين مجموعه به سايرين با اختالل
مواجه شود .
قواعد استفاده ،جزئيات را شامل نمي شود و واحد فني هاستينگ مديريت آمار و فناوري اطالعات ،حق اضافه ،حذف ويا اصالح هريک از
موارد اين مقررات را در هر زمان دارد .همچنين مديريت آمار و فناوري اطالعات متعهد ميگردد هرگونه تغيير در هر يک از اين مقررات را
از طريق وب سايت خود در بخش شرايط و ضوابط ارائه و استفاده از خدمات و سرويس ها قرار داده و يا از طريق ايميل اطالع رساني
نموده و نسبت به اعمال سياست هاي مناسب جهت حفظ حقوق مشترکان قبلي اقدام نمايد.
بند يک  -درخواست کتبي جهت دامنه و هاستينگ از مديريت آمار و فناوري اطالعات به منزله آگاهي کامل از مفاد اين توافقنامه است.
بند دو  -شرايط و مقررات استفادهاي که در ادامه مي آيند براي تمامي درخواست کنندگان دامنه و هاستينگ اعمال شده و بايد رعايت
گردند.
مقررات حاکم بر خدمات دامنه و هاستینگ:
 -1منابع سرور(Resources) :
هر وب سايتي که از ميزان بااليي از منابع سرور از جمله  ، CPUحافظه ،منابع شبکه و  ...استفاده کند ،مي بايست يا منابع مورد
استفاده را تا سطح قابل قبولي کاهش دهد ويا خدماتش را به يک سرور اختصاصي ) (VPSارتقاء دهد .شرايط استفاده از سرور
اختصاصي در شيوه نامه مرکز داده دانشگاه ) (Data centerبيان شده است .مديريت آمار و فناوري اطالعات تنها مرجع قضاوت در
مورد آنچه که ميزان باالي استفاده از منابع سرور است ،مي باشد .هر سرويس ميزباني وب که تشخيص داده شود فعاليتش با عملکرد
صحيح سرور يا سالمت شبکه در تضاد است ،بدون اعالم قبلي بسته خواهد شد.

 -2ارسال هرزنامه(Spam) :
ارسال حجم زيادي پيامهاي غير ضروري ويا بازرگاني از طريق اينترنت) که به اين عمل ارسال اسپم مي گويند (بدون توجه به اينکه اين
عمل ظرفيت سرور را پر مي کند و يا در سرويس دهي به مشترکان ما اختالل ايجاد مي نمايديا خير ،ممنوع است .هر گونه توزيع ويا
فروش نرم افزارهايي که براي ارسال هرزنامه به کار مي روند نيز ،بر روي سايتهايي که بر روي سرورهاي اين مجموعه قرار دارند ،ممنوع

است  .مديريت آمار و فناوري اطالعات) اين حق تصميم گيري را براي خود محفوظ مي دارد که به صالحديد خود در مورد اينکه چه
موردي تخلف از اين بند را مشخص مي کند ،تصميم گيري نمايد(.
 -3برنامه های اجرایی:
هر نوع برنامه اي که خطر امنيتي بالقوه اي را ايجاد نمايد يا به نظر برسد که بر عملکرد سرور ،يا سالمت شبکه تأثير نادرستي دارد بسته
خواهد شد و يا به صورت خودکار و بدون اطالع قبلي حذف خواهد گرديد .مديريت آمار و فناوري اطالعات برنامه هاي اجرايي را که با
سايتهايي که توسط اين مديريت ميزباني شده اند يا در ارتباط هستند و يا هر برنامه اي را که احتمال داده شود با اهداف خرابکارانه مورد
استفاده قرار مي گيرند ،مجاز نمي داند.
 -4اطالعات واقعی مشخصات:
کليه مشترکان موظف هستند براي درخواست دامنه و هاستينگ  ،اطالعات موردنياز)نام کارشناس فني که حتما رابطه استخدامي
بادانشگاه داشته باشد ،شماره تلفن اداري و همراه ،آدرس ايميل (را به صورت دقيق و معتبر اعالم نمايند.
-5مالکیت وب سایت:
مالک قانوني وب سايتها و سرويس هاي مشترکان ،واحدي سازماني است که نامش به عنوان درخواست دهنده در نامه درخواست به
مديريت آمار و فناوري اطالعات ارسال گرديده است.

-6استفاده غیر قانونی:
سرورها و خدمات ميزباني مديريت آمار و فناوري اطالعات فقط مي بايست با اهداف قانوني و بر طبق ضوابط قانوني دانشگاه علوم
پزشکي تهران ،مورد استفاده قرار بگيرند .ارسال ،نگهداري يا توزيع هر نوع اطالعات ،داده يا مطالب ،که در مغايرت با قوانين جمهوري
اسالمي ايران و نيز قوانين بين المللي باشد،يا آنچه که مستقيماً باعث تسهيل تخلف از هر نوع قانون مشخص شود ،ممنوع است .اين
موارد شامل مواد ذيل مي شود ،اما محدود به آن نمي شود  -1:حق چاپ -مطالب ) ، (Copyrightتصاوير ،عالئم تجاري ،رموز
تجاري يا ديگر حقوق مالکيت معنوي که بدون مجوز رسمي مورد استفاده قرار گرفته باشند -2مطالبي که غير اخالقي و ناهنجار باشند ويا
تهديدات غير قانوني اعمال نمايند . - 3توهين به -اشخاص و سازمانها يا نشر اکاذيب بر عليه ديگران -4استفاده از سايت به منظور فريب
بازديدکنندگان و کاله برداري و مسائلي از اين قبيل -5استفاده از هاست دانشگاه براي بارگذاري سايت شخصي يا سايتهاي غير مرتبط با
دانشگاه و زير -مجموعه هاي آن و...
 -7سوء استفاده از سیستم و شبکه:
مختل کردن امنيت سيستم يا شبکه ممنوع است و در صورت بروز چنين مسائلي حق مديريت آمار و فناوري اطالعات جهت اقدام الزم
محفوظ است .نمونه هايي از اختالل در امنيت سيستم يا شبکه شامل موارد ذيل مي شود ( : 1دسترسي يا استفاده غير مجاز از داده ها،
سيستم يا شبکه (  2هر گونه تالش براي جستجو ،اسکن يا آزمايش آسيب پذيري يک سيستم يا شبکه 3 ( ،مداخله در خدمات ارائه شده

به هر کاربر ،ميزبان يا شبکه 4 ( ،تالش براي دسترسي به اطالعات نامه هاي الکترونيکي 5 ( ،تالش عامدانه براي پر کردن فضاي يک
سيستم 6 ( ،تالش براي تغيير ويا حذف اطالعات وب سايتها بدون مجوز از مالکان آنها و...
 -8ویروسها و سایر فعالیتهای تخریبی:
استفاده از سرويس ها يا تجهيزات مديريت آمار و فناوري اطالعات براي ايجاد يا ارسال ويروسها ،کرم ها يا تروجان هاي اينترنتي ممنوع
است .در ضمن هر گونه تالش براي ايجاد حمالت  DOSو  Email Bombingو  Floodکردن ممنوع است.
-9مسئولیت ها:
مشترکان مديريت آمار و فناوري اطالعات مسئول فعاليت خود بر روي اينترنت هستند و از آنها خواسته مي شود که حقوق ساير مشترکان
را محترم بشمارند .مديريت آمار و فناوري اطالعات اين حق را براي خود محفوظ مي دارد که خدمات ارائه شده به مشترکاني که از
خدمات مجموعه به گونه اي استفاده مي کنند که تأثير مخربي بر ديگر مشترکان دارد را معلق کند .
تبصره  Redirect -1کردن دامنه هاي دانشگاه علوم پزشکي تهران به دامنه هاي ديگر غير قانوني است.
تبصره  -2مديريت آمار و فناوري اطالعات از ثبت دامنه هاي به غير از دامنه  tums.ac.irمعذور است.
 -10اعمال تغییرات در سرویسها
مديريت آمار و فناوري اطالعات اين حق را دارد که هر زمان صالح بداند ،نسبت به تغيير ،ارتقاء ،حذف ويا نصب امکانات
نرم افزاري و سخت افزاري خود اقدام نمايد .اين مجموعه مي تواند در صورت لزوم اين تغييرات را از طريق وب سايت به
مشترکان خود اعالم کند.
 -11تهیه نسخه پشتیبان از اطالعات(Backup) :
مديريت آمار و فناوري اطالعات در زمينه نسخه پشتيبان سيستم هاي هاسينگ خود هيچگونه مسئوليتي نداشته و
مسئوليت تهيه پشتيبان از هاست بر عهده مالک هاست است.
 -12امنیت و محرمانگی:
بند يک -به طور کلي محيط اينترنت مانند ساير محيط هاي ارتباطي مانند پست ،دورنگار و تلفن در حدّ معيني براي انتقال -اطالعات
محرمانه امنيت دارد .در کليه اين محيطها ممکن است اطالعات استراق سمع شوند .به همين دليل ضمن آنکه واحد فني تمام تالش خود
را براي ايجاد محيطي امن براي نگهداري و تبادل اطالعات به صورت محرمانه مي نمايد ،با اين حال از مشترکان مي خواهد که هميشه
ارتباطات آنالين اينترنتي خود را نا امن فرض نمايند .مديريت آمار و فناوري اطالعات هيچ گونه مسئوليتي در رابطه با امنيت تبادل
اطالعات از شبکه و سرورهاي خود با جاهاي ديگر را نمي پذيرد.
بند دو -مديريت آمار و فناوري اطالعات با تدابير امنيتي خود مسئول حفظ امنيت پايه سرويس هاي خود مي باشد. -
بند سه  -مديريت آمار و فناوري اطالعات مسئوليتي نسبت به ضعف ايمني ناشي ازنرم افزارها application ،ها و يا برنامه هاي مورد
استفاده مشترکان را ندارد.

بند چهار  -مديريت آمار و فناوري اطالعات مسئوليتي نسبت به امنيت تبادل داده ما بين مشترک وسرورهاي خود ندارد .
بند پنج  -مديريت آمار و فناوري اطالعات مسئوليتي نسبت به در اختيار گرفتن کلمه عبور سرويسهاي مشترک ،توسط اشخاص ثالث
ندارد.
بند شش  -مديريت آمار و فناوري اطالعات موظف به رعايت محرمانگي کليه داده ها و نرم افزارهاي موجود در سرويس مشترک بوده و
همچنين آنرا در اختيار اشخاص ثالث قرار نخواهد داد.

درخواست کنندگان هاستينگ موظف هستند در صورت نياز به سرويسهاي خاص و يا ماژولهاي غير متعارف و يا اضافي در نامه درخواست
به مديريت آمار و فناوري اطالعات به صورت مشخص و واضح  ،نام سرويس ها و ماژولهاي مورد نياز به همراه نسخه مورد نظر خود را با
ارائه داليل فني ارائه نمايند .مديريت آمار و فناوري اطالعات در صورت صالحديد ،به اضافه کردن آن موارد به سرويسهاي موجود اقدام
خواهد نمود.

مشخصات فنی سایت مورد تقاضا
کارشناس فنی محترم ،لطفاً موارد زیر را به دقت تکمیل نمایید.
رعايت موارد زير جهت طراحي و پياده سازي نرم افزار هاي مبتني بر وب مراکز وابسته به دانشگاه علوم پزشکي تهران ،الزم و ضروري
است.
-1
-2

-3
-4
-5
-6

طراحي پوسته سيستمهاي مبتني بر هسته مديريت محتوي ( )CMSبه صورت ماژوالر و غير وابسته به هسته  CMSمورد نظر
باشد به طوريکه هر لحظه امکان به روز رساني هسته وجود داشته باشد.
در هر شرايط براي پياده سازي پوسته و قالب وب سايت استفاده کردن از پوسته هاي  nullشده غير قانوني ميباشد و در
صورت مشخص شدن استفاده از پوسته هاي  nullشده مديريت نسبت به غير فعال کردن وب سايت مورد نظر اقدام خواهد
کرد.
جداسازي فارسي ساز پوسته مورد استفاده از خود پوسته به شکلي که در هر لحظه قابليت به روزرساني پوسته بدون تغييرات در
فارسي سازي آن امکان پذير باشد.
طراحي وب سايت به نحوي که قابليت بروزرساني افزونه ها و  frameworkاستفاده شده در آن وجود داشته باشد.
استفاده از افزونه هاي امنيتي جهت مديريت و حفاظت محتوي وب سايت و اعمال محدوديت جهت جلوگيري از دسترسي هاي
غير مجاز و امکان گزارش گيري در صورت درخواست مديريت آمار و فناوري اطالعات دانگاه علوم پزشکي تهران.
توانايي در اعمال تغييرات در وب سايت در صورت گزارش موارد امنيتي از سوي مديريت آمار و فناوري اطالعات دانشگاه علوم
پزشکي تهران.

لطفا" به موارد خواسته شده در ذيل پاسخ دهيد :
 -1تعيين  fileuploaderاستفاده شده در وب سايت و همچنين آدرس دقيق پوشه مربوط به آپلود فايل :

 -2امکان محدودسازي آپلود فايل در پوشه مورد نظر بر اساس نوع فايل وجود دارد يا خير ؟

 -3معرفي مکانيزمي جهت گرفتن نسخه پشتيبان از وب سايت و پايگاه داده ها ( هاست هاي ويندوزي ) :

اين قسمت توسط طراح و پياده ساز وب سايت تکميل شود.

مشخصات فردی طراح وب سایت و یا نماینده شرکت در این پروژه طراحی:
 .1نام و نام خانوادگي:
 .2مدرک و رشته تحصيلي:
 .3نوع همکاري با دانشگاه:
 .4مدارک و سوابق کاري در ارتباط با پروژه مورد نظر:
 .5ميزان آشنايي با پنلهاي مديريت وب:
 .6ميزان آشنايي با زبان هاي برنامه سازي ،فريم ورک ها و پايگاه داده ها:

اطالعات شرکت طراح و پیاده ساز وب سایت:
 .1نام شرکت :
 .2شماره تماس:
 .3آدرس ايميل:

اينجانب تمامي موارد ذکر شده در شيوه ن امه ميزباني وب و خدمات هاستينگ دانشگاه علوم پزشکي تهران را مطالعه کرده ام و نسبت به
رعايت آنها در پياده سازي وب سايت خود تعهد مينمايم.
بديهي است در صورت عدم رعايت ضوابط آن تمام مسئوليت هاي قانوني و حقوقي ناشي از عدم اجراي صحيح در امر طراحي وب سايت
را بر عهده خواهم گرفت.
نام و نام خانوادگي کارشناس ...................................................

تاريخ............................:
امضاء :

اين قسمت توسط کارشناس راهبر وب سايت (راهبر وب سايت  /کارشناس رابط بين طراح وب سايت و بخش فني معاونت آمار و فناوري اطالعات
دانشگاه علوم پزشکي تهران) تکميل شود.

مشخصات فردی کارشناس راهبر وب سایت :
 .1نام و نام خانوادگي:
 .2مدرک و رشته تحصيلي:
 .3نوع رابطه کاري با دانشگاه و سمت شغلي:
 .4مدارک تحصيلي و فني مرتبط با فناوري اطالعات.
 .5ميزان آشنايي با پنلهاي مديريت وب:
 .6ميزان آشنايي با زبان هاي برنامه سازي ،فريم ورک ها و پايگاه داده ها:
 .7شماره تماس :
 .8آدرس ايميل:

اينجانب مسئوليت کليه موارد مربوط به محتوي وب سايت را بر عهده خواهم داشت و در صورت مواجه شدن با مووارد و مشوکالت فنوي
جهت بر طرف شدن آن هماهنگي هاي الزم را با بخش فني معاونت آمار و فناوري اطالعات دانشگاه علوم پزشوکي تهوران و طوراح وب
سايت انجام خواهم داد.
بديهي است تمام مسئوليت هاي قانوني و حقوقي ناشي از عدم همکاري الزم جهت مديريت محتوي وب سايت و هماهنگ سازي بخش
فني جهت بر طرف شدن ايرادات احتمالي و همجنين امور کلي مربوط به وب سايت بر عهده بنده خواهد بود.
نام و نام خانوادگي کارشناس ...................................................

تاريخ............................:
امضاء :

اين بخش توسط مدير مرکز تکميل خواهد شد.
آقا /خانم  ..................به عنوان کارشناس راهبر اين مرکز جهت انجام امور مربوط به وب سايت و دامنه معرفي شده و مورد تاييد ميباشد.
همچنين شرکت /طراح معرفي شده مورد تاييد بوده و اقدام ايشان جهت پياده سازي وب سايت يال مانع است.

نام و ن ام خانوادگي مدير ...................................................

تاريخ............................:
امضاء :

